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AittUo Шmoo

Ж1 LIAA!- КЖГОЛ

lrforioBda pri Separante po» ваеарег atletoj. tod somabte ori Is 
"ekstera" nivelo, ĉu ni ne devas unuavice ategi nri Ie “interna*?

L« trui tura''nivelo de esperantistoj kimei tree «1 atutoj eroj. 1« 
plimilto el ili ecstecpe ertas eroi de Ie sacrale, Ĉiuhore kultu
ra nivelo*  r«d ekeistna rrteff specifaj ecpoi&ntistaj eroj» Unu te> 
tae grave el ili eetas iioi>exantŝj kontoj*

'■•*  ьъ« «4 es-- efite3 dg ju tipoji teigtoetoj
inuita9, Do rl rigardu ko&or- 
adukitej «tentoj? Profetite ne! 
etas fantazio cirteC tedegaj 
—*®j  rot Ioj” kta. Pte tiuj 

ajn ael- 
l!4 XBWiW. J.JiiJMSJCA, ЦЦ ЛЛ1 \ a:лишим do ker. w0 

per videble notata teksto*  lisi apertose"kW** ’fae- 
'&fevsrv,.9fevsr' * ie vagona?*fco,  toe re*  toj nulto- 

primitivaj neitaloj kaj vortoj. ?'a.j ne estos prrvi
toj «etos popularaj Lcj Satataj en la jeŭio de ee

sti la Voleco de is totoj, sed pri n- 
ŝrlftltr t itolo e» tiu 51 afeto. koj bone cscue ^l«enaĉ, 

♦ioi femto

Do, klon ni ton tas? £ 
feaj trctakitej. U„~ Otaj
ее ilin. an eLstot&e »1 korveto 
.геакгЛ Ĉiu, kion iai kutime tota 
taOSj *a3fber e-tontar **,  ntedt> j imhhj «ww«j K-Vi. e
sensercaj rigole t toj cani ne zse pli salfi! pepeto?:
odiojn, ne donante ni si laboron pripensi, 5ula «Iodio d 
•etos aiidr , asato —— 
©aĵoj" kiel-Я 
ssj aliuj, Ида pri 
й«>, fee tiuj km toj 
pezantistoj. Cio я 
is terure ____ _ __ — ■
oe la "кхоип.оЛ" nrcru por "traduki” senaere»,|n kantojn.*:  . __ _
de "Boetica" "ub-to-di, о -h-1 , ie teata pri cent tafteto faj
lilo de se regao laboristo kaj drinkeje kontistino, subite trsnrf «re
igis en straba rakontan pri abeti/ ulo, alu deziris farigi kapito 
orto. Dli ofte, beu; Erinde*  okazas pii csltom;. Io tristo recto ro- 
norioe iji "Statano cis onklo ?ora" farigi» e talto toste© pri vicaj 
"teto’-tcr dor*".  taj tuto ebonems екэесц los usone kento pri popo
le terao Ĵto ŝrewn - "iliari0 - kia to forpasinto Paul Kobeea pl- 
^bUbsdia tataM afideto oelpOfmccn*  tataŝtоапоЦда <m steltar hl- 
в t ario: el Eltoronta vivos psi dioj, diabloj. ladetoj kartojn tej 
aelcssto sanstato*  ?lel eatis kthta neglektitaj Ie plej sanktoj to 
todteioj de revolucie totalo Cte Ie uoonr Ie boi toto klase.

.aj екзвцрХвЛ aMmtae*  Gerte, tel povas dirli %! ne celis".
Sed tiu ©etos iuobto kulpo, тою bune одрстЛ1&1 espcratisto dc- 

- voe antsffe ekceli Ĉion eblan pci la trsdiX^te teisto*  te tioj tarea 
ne Ш ®vsusi nin, ili tavti? iis trui nin Loeseri tause йишда, k- 

. ' ■ztfrjt. tenton poesias. Sei pri klo nin poeta instrui "Ser
ie rai pri forir •"? ie tat® ОД bildo e etok kci; origina!»/ kattoj, 
bia cct> ion tve r kie tino dne lekjonc-e, certe, kreli, isaita de bonaj 
kar toj IrCoui.lte fej iatfvorto*  Soa la plimuto el ili, bedaŭrinde, 
e.:tc >• -aj^ss

i-a 5i«y ffi olflUBfi unu konkludo! U -Mita devsn okupi
gi ne pri kolektado du aattoj, desto fulitaj taa.zoncj, ted pri el
ekto de 1« viaj todej tantoj el la Лав «rtantej, pri тlfrintaiflfl de 
Ie ptoj taugaj poi' traduko/ tentoj taj,5crereU, pai direktata do 
tontoseodo u® la noveta espe: t istei b. “iel Ie astosror de 1« to
ko dovas eniri repre hosoj, bone seutoztaJ peceton, aucikor», nive
la de tentoj, hosoj гдаг teoti, sed Is D«&tQjb иев. Г-
u» la toko deven kunlabori ne hosurOrj rtooplektuluj, sed spertaj»

•pul&raj tej Sctotej to ai
ata&teB вс pli ta borneo de Is tektoj

" «ег.вепей.
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Aktuale-4Gl)

Ĵu^ikitin - ”te idee te Es per mio eatas Ĉaste рот scieno-fik- 
OlleVo» Lr 'iur“a genro - "hono sapiena" • devas he vi komunan lingv
on» tea al tiu lingvo fazigoe unu el la eksistanta;} naturaj» kvan- 
кем pli bone estae Kaperanto»"

A»t.tru>;eckii - "».. A-e, mi edule pri ©eoeientistoj! Ili, tej- 
nae» iai: revuor eltanoE• Bonr sfero. Certe, alu okupiga pri tio, 
pri kio deziras..."

G «Garavig - "Tutnonta lingvo entee necese kaj tumonda lingvo 
aston... farigon r&peranto tutmonde limgvo? Unuavice tio depen
das de еврегсяtistoj. Se ili (vi) ekpovos feri Kaperanton la plej 
bezonota lingvo por fakuloj» se bibliotekoj de Берегentо estos Is 
plej zigaj» se al sciencisto» konstruanto, diplomato kaj eĉ aferu
lo por la piero necesos antea Sio konatigi kun literareturo en Ĵte- 
peranto» tiu ffi lingvo farigos tutmonda."

V.Sevfierko - "Eliston si Esperanto mi havas sindetenan»"
V.tero^njJ - "Cio. kio helpas al unuigo» interkompreno de di- 

verBejnŜmoj- vivu toj evoluu!" w
Kiel vi videe» opinioj estas plej diversaj» Teman en presta fi 

ĉiuj eetas racia asco.
Tiel afi в11в1-«1 devas labori» Cio dependas de ni, kiel dires 

G»Guzevi£» Do» mi atenda» novajn efektivajn dezirantojn . entuzi
asto jn do ecio nce. fikcio» kaj» kiel al ni skribis V»Berejnyj s "Bo
ngusto por vi tredukista pene!"

Ju »iiuredkovskij (Йогkov ) •
* . — , '•

9ШШ S-KLBBO ESTAE KODITA

La grian realeco montria» ke Is unuopaj finintoj de diverslok
aj korespondaj torsoj de Esperanto, se ili ne hsvee eblan renkont
igi afi eli. rniare renkontiĝi kun filiaj samlingvanoj» teltafi forge
sas la malfecile akiritajn bazajn lingvoscioj kaj perdas interes
aa psi la Limgvo Internacia.

Le instruistojn de Lepe ranto turaentifi la konscio» ke» jen ili 
edukas novajn adeptojn de Esperanto» kiuj - ve! - forfalas de Is 
orgenisita Lspcranto-movndo preskaŭ tuj post la fino de Is kurso»

Tia estis la situacio antaŭ unu jaro arkofi fie la koresponda b- 
kurso» k un gvidas B.c^Kolker (45002$ U fa-; 5. aben.k. 162). Tason» 
kiel la germanoj diras. "Iilii une Gott aus eller botM» Al la kurs
gvidanto venis ldeo enklubigadi la finintojn de le koresponda kur
so kaj tiameniere ebligi el ili resti en la vico de la org;anizita 
Б-Bovado» La enklublgotaj kursfinintoj povus plu perfektigi en la 
lingvo.

Tiel lofi iniciate de B»G»Kolkez» Is n5-«r. de majo 1975 estie 
fondite Is Interurbe E-klubo "Anti.fien"» Membrigi al le klubo ha vee 
rajton nur pardonoj» kiuj Ъом finie korespondan torson kaj pretos 
aktivi er la /-movado. La estraro da la klubo konsistas al tri po- ‘ 
leonoj1 prezidento» kiu gvidas 1© klubon agadon» deeideя pri 1© p- 
lej metodologiaj йодспйоЛ kaj representas la klubon antafi 1© ekst
eraj instancoj; sekretario» kiu fares le generalan organizan labo
ron» korespondas kun la klubanoj pri eiuj demandoj» akceptas memb
rokotizojn (unu rublon por jaro)» ideojn toj proponojn» dictribuon 
la kluban tajpitan gazeton "Lumo /erda*»  kiu eperas ciu .orato} ra
daktoro» respondeca pri la eldonado de la gcaeto» 7« edzaso de la 
klubo евtee tiu de ĝis prezidi r to B.O.Eolker»

Hodiaŭ Ie anaro de la klubo noubrrs fi. 40 pejganoj kaj konata
nte kreskas» 3ar la knrsinutruisto koj la klubopre zitajn to eetas la 
some persono, tiu pci в oro havre bonege; eblan celkonscie eduki la 
eligontojn al Io klubo» Kaj 1© kuraunoj vitae brilan» allogan per
spektivon antan si»
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Fekte, la klubo "Antrften" о e bo s tutlanda organisa ĵeto, ĉer ĝi- 
oj membroj loĝos en pli ol 20 lokoj de nla landego, de Ukrainio ĝ- 
is Kamĉatka. Ĉar ekzistas malfacila Joj pri multobligado de la kiu— 

• ba gaseto "LV". dume samlokaj "Antaŭen"-anoj ricevas unu ekzemple
ron de la gazeto, kiu tiam cirkulas en la loka grupeto.

Enkadre de la klubo troveblas propraj aŭtoroj. kiuj verkas pr
esaĵojn kaj poeziaĵojn, oni volonte kontribuas materialojn por Io 
gezrto "LV. Okazas vigla korespondado inter Ie geanoj.

Generale oni pravas konstati, ke la fondo kaj egado de la int
erurba fi-klubo "Antaŭen" kronis sin per plena sikceso, 1« sekreto 
de tiu sukceso kudas en tio, ke oni plene uzadas la solldarigan f- 
unkoion de nla lingvo. Oni konsideru, ke Ie nura fakto de interes
iĝo pri E-o atestes sufiĉe altan kulturan nivelon aft almenaŭ kult
urajn bezonojn de la home. Do la membroj de ĉia fi—societo estas ne 
nure samideanoj, sed iugrade ankaŭ eemkultulanoj,

Pluraj pensuloj en la L-movado ekvidis la ideon, ke nie lingvo 
kontreftee al multnobraj lingvoprojektoj, pruviĝis vivkapebla kaj 
gajnas pli kaj pli rekonan (agneskon) en diversaj sociaj rondoj t- 
rs la mondo, ne sole pto ĝia superece en pure lingvaj rilatoj, sed 
precipe pro la grava fakto, ke nia lingvo sukcesas kreskigi sian 
propran "verdsb" popolon, kiu estas organizita unuoplende kaj int
ernacie. Apogita sur tiun firman socian bazon, nla lingvo certigas 
al si pluajn venkojn» La fendo de la interurba klubo "Antaŭen" es
tos paso ĝuste en tiu direkto.

La legantaro de "Aktuale" dume preskaŭ ne konas "Antaŭen"-eno
jn. Tamen, espereble, baldcft estos konataj inter nialanda aktivul
aro tiaj personoj kiel N,Jtolganova (Sizranj). T.KravĉinskajaCDimi- 
trovgrad), V.Zaŭvatkin (hreanojerska reg.), v.Kuzmin (Velikie Loki), 
A.Gamzikov (Angnrsk), I.Таekina (Krasnojarsk), li.Levickij (buck),
I.Butaft  (Movosibirsk), G.MaĈkin (Magnitogorsk) kaj aliuj.

S.Galkin (KerĈ), 
redaktoro de "Lumo Verde".

W TIEL. SED TIEL ĈI"
(kelkaj presizigoj pri la ekesto de la socialisma konkurado)

La artikolo de M.BronĈtejn "Skize pri SEJli". ĝenerale tro fun
damenta koj valore, enhavas faktajn orercon, pri kluj mi deziras 
atentigi la legantojn. Laŭ la aŭtoro, ĝis 1971 SEJM havis nek Tak
san demandaron, nek sekretcrion, kio certe ne estas vera. En Ie t- 
ekaton estas metita korekto de A.GonĈerov, sed ankaŭ ĝi ne estas 
tute ĝusta kaj mem poatules korekton. Kiel tamen efektive komenci
ĝis la socialisme konkurado?

En 1969 en Karpatio estis voĉdono elektite la plej aktiva fi-k
lubo (nur unu, sed ne tri), La voĉdonado estis tute ne unuanima, 
kaj tlo evidentigis necesa ellabori pli objektivan kriterion. Pri 
ĝi okupiĝis A,Vizgirdas, la unua sekretario de SlSJf£t elektita same 
en Karpatio. Al la sekve Seminario(Konferenco) li ellaboris Takso 
demandaron, kiu permesis vicigi aktivecon de la kluboj laŭ iliaj 
enketo-r©portoj, do tio okazis jam eti 1970, sed ne en 1971*  Laŭ p- 
oentoj ls unuan lokon gajnis la sama klubo, kiu jaron pli frue es
tis distingita per voĉdonado - tiu de Ufa. Tlo montris principan 
taŭgecon da la proponita sisteno, kaj ĝi estis akceptita. Жla e- 
ekva Konferenco ĝi estis pli perfektigita.

Ml certe ne pretendas, ke mie memoro estas pli preciza ol tiu 
de M.Bronĉtejn aŭ A.GonĈerov, sed tiuj Ĉi notoj estas bazitaj ne 
nur sur la rememoroj, sed ankaŭ sur ralaj kajeroj de la 3-e, 4-a ki
aj 5-a Seminarioj (Konferencoj), en kiuj mi notis ĉion sufiĉe det
ale.

V.Arolovlĉ (Moskvo).
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JUNULARA ESPERAKTO&KCK GRESO "NEGFLOKETO-76"

En la plej pitoreska anguleto d» Latvio Ĉe la rivero Amata la 
6-8 de malto kolektiĝis nia junularo por festi sian Junularan E-k- 
ongreson •*NEGELOi05TO-76 w• Gastoj «1 Moskvo kaj regionaj urboj» Lo- 
ningrado, Tallinn, Vilnius, Ksenos. Kapsukse, Jeunauce, Karli, Ri
ga povis ĝui la ĝangalon, vore mirindan naturon de Latve Nacia Pa
rko "Gauje". Ni ekskursis al digo, suprengrimpis al frostigintaj - 
akvofaloj ... Vespere iomete lacaj, sed pretaj danel tutan nokton, 
Ie gastoj regali*!s  Ĉe latvaj naciaj menuoj. Dum la konatiga vesp
ero oni kantis, kaneis kaj ec laboris, ĉar ni mem zorgis, ke estu 
lignejo, freĈe kafo kaj teo en sufiĉa kvanto.

Kia konferenceto estis enkondukita per interesa, necesa kaj tre 
bonkvalita prelego de A.Harkovskij "Historio do Esperanto-movado 
en Sovetunio". Komparante histeriajn eventojn kun la nuna stato de 
nie Movado, Ĉiuj delegitoj reportis pri Ie laboro surloke, skizis 
plej bonajn siejn aktivecojn. Oni devas rimarki, ke la Konference
to okazis ne nur dum la 7 ŭe marte, sed ĉiuj tri tagoj estis eluz
itaj por primovadaj paroloj. La Unua B-karnavale de 1976 jaro kom
enciĝis tuj post la oficiala pario de la Konferenco. Belartaj pre
zentoj, kantado, rokenrola maratono, ludoj kaj konkursoj, eĉ plur
parta loterio mozaike ĉanĝiĝis, ne donante eblecon eĉ por momento 
enui.

Tage, kiam eni preparis aĝojn por la "komuna sitelo" (manĝado 
ĉe komuna tablo), estis organizita poi interesitoj vetkuro, radi
alaj ekskursoj, instruado de novaj kantoj kaj aparte trovis lokon 
instruistoj kaj kursgvidantoj.

Jen la horloĝo montras Ie unuan minuton da la Virina Tege - 
viroj solene gratulas kongreaeninojn, donacante memoran libron kun 
eĉtogrofoj de Ĉiuj virej kaj nacie faritan Ĉenon kun ligna memorm
edalo, karaktera nur per "Neĝfloketo—75". La kongreson ni finis p- 
er ekskursa konatiĝo al pitoreska kaj tre fama urbo Cesis - ruinoj 
de mezepoka kastelo, parkoj kaj kafejoj kun specifikaj kukoj. Ĝis
revidis ni per kantoj sur la perono. En Ĉies koro restis hela rem
emoroj pri belaj tagoj ete Neĝfloketa Esperantio.
Ĉefaj priparolitaj temoj do la Neĝfloketa konferenco

1.
2.Sperto de instruade en lernejoj.
3. - ‘ ‘ " —
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Laboro de Esperant©-Universitatо en Riga.

Kalendaro do E-renkontiĝoj.
Kluba interne vivo.
Metodikaj konsiloj al gvidantoj do korespondaj kursoj. 
Interĉenĝo de sperto en rondeta ogado.
Historio de E-movado en Sovetunio. 
Interparolo pei historio do SEJM.
Literaturo kaj traduka agado: Poezia konkurso "PARNASO-76" 

kaj tradukista konkjtrso "Kantu Esperante" •
10. Estie proponite fondi novan fekon en SEJM, kiu kolektos di

verstemajn prelegojn (tajpitajn afi surbendigitajn! Riga jam havaa 
pri ^-literaturo teoj E-historio tajpitajn kaj du surbendigitajn), 
ke Ĉiu klubo poste povu ilin eluzi on sio laboro, Ĉu por preparigi 

pĈr supora ekzameno sfi simple por legado dum kunvenoj afi dum Somer
aj Universitatoj.

A.MedinĈ (Riga)
i

NOVA EVENTO KN KRASKOJARSK

i 
f 

j'

Kiel je® scias la soveta esperantistaro on Krasnojarsk aktivas 
nova esperantista grupo, ligita kun la urba komitato de komsomolo» 
La gorkomo de VLKSM la 24—an de novembro konfirmis la grupon kiel



tarbes es₽e»eibiat«i' £ВДДО»'nkoisd uta» renkontigo do ie kioi*  ©stin- 
ro kus buroo do Ie parkano окмв!а la de Eerte 597’’-© jGro.re»-
broj de lq sorbono taveee «iitti» al Is klubnj tristoj «La oekzetn- 
rle do Ie ksultrto deklariatke poo*  longaj elicki uoj cork asmoj deci
dis,ho la klubo cote» besonate utile dtae kaj oui dovas uubutii 
G3;x»m tisteja efc Ie orbe « hi s&fcaff dirinto du» la эдодокее periodo 
al la klubo aligis паНжовЬге jumilaro kaj tiu ĈI tekto «duo perol
ee ori Ie utilo do <ŝapeveBto«T« sekretario lrdltie pokeron de helpo 
ol Ie rovo Ĵudo klubo rimis» de lokaj kttasemolaĵ instancaj*  rstas 
intereca fekbot don la oktobre kunsido de ie buroo, kien km>flma de 
la klubo turkio pro «ĴBltpuaaoDe itter мйаб florioj, tiaa preskaŭ 8- 
iaj aoefroiomad «utile saget!ve rilatis al la ldeo*  Sed dan la narto 
Homido tlaĵ Ili ostia oubtoDootaj do la klubo kaj ksa intereso йа- 
rndle pri kGpcrscto,oe efcdesiria ©flekulti •vivsa b-p©roleo*,klon  ul 
»91 prezentis**,

bua la lorita kunsido de la buroo estie korflmitej Is -jbuboj ct- 
atuto leaj firero, keneistcete el 8 perukoj .msaidmtG de la klubo 
ortea V*SoqMĴhikov  teaj sekretariino • t «Canno vai «2-on er la Mabo eo- 
..;. /'broj Eri 5Л- Ьмй£бмЗ (Ш&пд m&b фймККб 
bureoj kaj rondetoj). i «

Hosuoot en CraŜBOjarsk la □ovado progresa», bod «c via urboKta 
vi Ят turno por oficialigi nie® revivos ebcudl lokwtela?

7*<  npojcilcov (КгаепеДОок)*
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KUjbifevej infuoj pro pertopreno en la internacia ckspoEicio 
de infandesegj^ĵoj, organizita de hispanaj esperan tistoj en Barce
lono, ricevis 32 aedelojn.

D.GvĈlnnikov (KUjbiĈev).
• ♦ • ♦ • • • ♦ » *

L3JU5S . '
' La 29-en de rerto on 1® klubo okazis prelego je temo **U  part
io estaa la rocio, honoro kaj konscienco de nla epoko**.  Prelegis 
Kaperanto T.1.Keptiegina. ___

La 4-en de aprilo okazis renkontigo kan delegito de Ie XX¥-e 
kongreso de KĵPSU JtegoBolove L.A.

T.KoptjogiBe. eekreteriino de Ie 
Messe S-klubo.

eee ‘eee • e •

20-21 de Berto en Kujbldev en la ejo de la junulara b-tlubo 
okasis interurbe renkontigo de B-istoj ol Sismaj kaj Kujbidev. Ж 
la progromo estie aalutperoloj, apertoiaOavnovo ankra distraj pr- 
ogi «aeroj. Ie renkontiĝon pertoprenis enkei! komencantoj. Le parto
prenantoj decidis feri la renkontiĝon tradicie.

L.Vaejolove (Cisrsnj).
eee , • ♦ p e • ♦ .

Atenton!
Lernu JSBperenton ludanto. Por variigi Ie programoj!: de kunven

oj kaj tareoj ura la kartaron "Internacia fr «telado". "i enhavas 
JOO zamenhofajn proverbojn, inuite lu internajn demandojn ksj rosp- 
ondsjD, kiuj ebligas derosa inter babti edan. La ludkarto eatas hav
ebla lra la adresos 232000 Vilnius, «bon.d. 14% Esperanto-klubo, 
Fekis A.J. Unu ekaezBplero kostas 1 rb. enkalkulante pofttelepesojn. 
Por respondo almetu poĉtriorkon kaj koverton kun vla rea adreso.

• * • eee • • •
Able ne ĉiuj esperantistoj scias, ke en Io ro vuo "Flistelij© 

KoS2?" >i!2, 1да estas presite iairin^ vinjeta poŝtmarko, kien toco 
ostos tute aperante. Ie marko йог.trae portreton de L.Zenenhof kaj 
tekstojn 1 supre® - "Keperanto - lingvo intemacia**,  suban — "lernu 
Keperonton - la role prrktlkan lingvon ilito rna cian.**

La cu Loro de Is attikolo, al kiu rilatas la suprenomita marko, 
k-do B.Klein tradukis la alvokon kaj feris gte bone rlarakebla. 
\ - dMe/: ■■ЭеЛих&Л)!)

^efidrte, tiu ĉi fevora frata por Esperanto de la revua redeto- 
io meritas vere grandan atenton.

Jtt.Klveev GloĈksr-01©).
eee • e e i z' ♦ e e z

iiBCERA® DALKOh
al Ĉiuj goonaldeanoj, kiuj gratulis mte okaze de la kandidato 

diserto. Koran dankon ankaŭ pro pluroj bondeziroj lige kun uia 30- 
jariĝo.

V.Aroloviĉ, presidento de ĈbJK.

Б I 3 I Я A S KORESPONDI
POLUI DG '

Л-Ъо Palka Rora, 40-415 Katovioo. etr. K.i£zurtea 53 и 1 (3O-j- 
are freulteo. instruistino, kemencentino).

s-ano Fiotr KolodzieJ, 44-400 Gliwice,etr. Z»i 18 в 2 (2&-jera 
malnove esperantisto).

s-ino
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L-enlno Teodosia Sovak, sti. ileana ludo» 25 ffi 93, 40-374 Kst- 
owieo-14 (3L*-Jp.rr.  koraenoento).

S-ano Куssaid tojoicki, sti. Ciiorsovska 8/5» 41-902 Bytoa.
S-ano GlawtHair loeak» str. «iosny ludme 25 a 95» 40-374 Katf©w- 

100-14 (17-jere larncnto, lot aena toro).
S-ano Stefan liondye, 43-100 Tychy, eti. Znakovsko 9 а 66, Ос ip

odio - Kat09iceC25~ĵara esperant ieto).
S-ino f^rie-Joienta Kazibatотсека, etr. Cugenerii 31 ffi 18, 

43-100 Tyohy, «oj. Ketovioe (25-лага etude»tino).
S—eno Jerzy Gorkievics, atz.B.Bieruta 108 b/7, 41—902 (22—jara 

komencanto).
s-ano Jerszy Strika, 40-652 Setovice str. fir. tfiechulov 21 (25- 

Jarp studento).
Volas korespondi nombroj de t Л< VALIDA LSPI^RAFTO-KLUBo, Zsrlfi- 

zek inw©lidow 1 reneisto» 41-902 Sutas etr. Piekareke 5»
F-ino istika Budai, str. Sobevilor blofc L, ap. 3» 3400 Cluj-tu— 

poca, Rumanio (I9»ĵara).
S-ro Michel Frnnguel, 6 rue du Bois. La Kocevoie, P-49000 Ang

ers, FrancioCemotora actronoeo, 1Ĝ-Ĵara).
S-ro Frank йеуег, Rue st. Georges 8, B-1050 Bruxelles, Belgio 

(2Oĵaia otudonto).
S«K0ilande, ©etilan de la Koresponde 
fako.

kai lau la ваша adreso -
Oroma Vionel - 16-Jcia;

•jma knabino kc,j Sie fratinoj 
derni

’■,^,?Mtruls?o6illw Stefan, uulcvard Republicii Во 28, 45000 

KAeAud jud. Bietiite - В 80ШХА
kei lea la ваша adreso - liaj gelernantoj!

2« Oroma Viana! - 16-Jelei
3. Borel Olteana -lernantoj
4. Dolina ŭlte^nu - 15-f
5. Censeo 91teenu — 10-.

Jdd ^fiist*  !^0* J-ep^ssn - 17-Jera, Bui. Republicii 30, 4500 BtsAid,

7. Lusane lop. loe. Bretea 16 55 ol.post. Sintereag, Btetud, 
jud. «istrita, ЖПЖХА.

Sendie /.Rogov (&nolnicl:iJ)X
»4

Redaktis V»^bol,A«G0B8erov. Redakcio!
ДЛВШТЬ-99, o.k.11 
"Aktuale".
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SOm CA LF*5M)  • УШ PSRSFKEflO КАКАЮ

iun, klara vastigos apliko de , 
eoceoe analizi kaj pritrakti eventuale 
de la evoluci-fiuo de 1« lingvo lateri 
leboron de renault

ploi nere
rspektive ofero pos eplik. _ ___  ___
Ie scienco — efi pli large

ete
eltrudos per al rer 1« konkludon 

1« aferon ile scleno-tetasike infom- 
de?
se eblos en fce lkaj,krei orgnnizor

eiuj branĉoj dfi scienco ев unu loko efi oertoneniers distribuo de

bisos eruditojn h- 
listB de ie fakoj) 

ro - sendi

Esperanto fas nee*?per  an tis toj, ri
tuale plej perspektivan kmelon 
nternacia (II), por konoontzi Ie 

tsi fortoj de eBtttBlsetoj, 
pektiv® srundi.plej bezonanta branĉo kaj p

~ .ko do U» — eatas ofero de scienco. 
Ie scienco • efi pli large s scienco kaj tekniko - logike la 
grove rektoro osftes irforsado nri lestaj kaj raodcrnalj eltra? 
«bingoj*  eksperimentoj en diversaj eder o-te krikoj fakoj*

Sekve la logiko de Is evoluo eltrudis per iji гют: Is korki 
ke je» nece a®c enigi la IL on L 
ndo.t«d kiel tion fari pli repi

Loceees en unu cl lokoj,aŭ i______ __________ ______ _________ —
(respektive orge nizojn) por se ienc-t e tanito iiifosnede.Aĉt fie Io ie
lenas Btruo,kci sekvo ce isZE.ed sendepende en lando klo montrig
us Ie ebleoo.Aa eble en Ĉiuj fii lokoj saffit«^w,kUB koncentro de 
filoj branĉoj dfi scicnco on___1_L_ ___
la tetroj (diversajn tenojn en di vere ejn landojn)

Za fonao de Ie laboro povas enti j«na»Cfci al 
oeojn al plej divoseaj landoj (lofi ellaborota li 
kaj koffiiaias si ili - koŭsenac senpage,sed poete kun pogo - sendi 
regule resumojn de artikoloj poblikitsj el afero de ilie speciale
co,kun indiko de 1« plej grovoj donoj (kiel ekzemple «в konataj 
"Bibliografiaj indeksoj").

La contro filon kunmetas lofi Ĉapitroj (laŭ la branĉoj) lofi dif- 
inott principo.Oni povra lc foliajn eldonadi kiel suplementojn al 
ekzistonta pre s organo, K orteco» etoj» eetoe pene kaj jaa irapide pro 
nenko de koraoj kaj de financaj rincuoj<s©d tispeca literaturo en 
nune nordo postulas tiaa kaj ne ostos vena pereinta laboro de ent- 
oziectoj.-ed ili Js tutegale ion toros entuziaffise - do ili fpTU 1© 
plej efektivan leboron!

Por unne terapo oni povas la laboran dividi Infi tre vastoj seb- 
toroj..fca&ffiple sub Ie biologie Ŝildo eblas эдр1екз1&1 ankefi raedio- 
lnfiri>ter kulturadon kaj defendon ue Ie fiirksfia Kedio ktp.

Lp provrun&eroj de tis. j folioj de vae esti dissendataj el Ĉiuj 
Institucioj por ec iene -teknika informilo. Sed. ponte ani centai ilin 
nur kontraŭ Ie «bonpogo^Artkafi tio la кошевое stadie povse ceti
tre modesto.toi devas komence nepre kalkuli kun eder cisto J-esper» 
ertifltoj,fier se ili Aea s&kvse la literaturojn novaĵojn- «irtos ne
granda peno priskribi ©n keltoj linioj tion kion 11 jan legas ore 
elaj profesiaj osloj,

Kble estuf efi oelkonfcefrae krei Interacian Arooism por Scienc- 
Teknika informado (IArTX),kie devus kunlabori ktas Ĉiuj - e&permt- 
ietej toj neeaperelitistoj izfarwiriititucioj.

Le кокегсе laboro jaa tuj ekpos tv los instalus de esperantistoj 
-tradukistoj en dlversaj fiencroj de acienc-teteito Infcra-cervo on 
large senco.Lo neceso cle la inetslo de Ie roto de tiu tradukistoj 
estas Jara plurfoje substrekita en koj ekster ISAK,

ketas be;.u? eta mencii fii tle ke no 1« Mngvfisoienes Instituto 
de Sovetunio (en la Akademio da bcietkocj) estos Jan kreita "Proŭl- 
orar grupo i>oz demandoj de help-lingvo por internociaj kontaktoj". 
Sea ciuj teoriaj studoj de tiu kaj sibilaj ^lilar.caj grupoj de di
versaj itravo.';ciencoj karpoj - tuje ekpostulas ukzifrbaii da ie ejn 
grundo de praktike evoluo ^ej eluzo de la studoj«La plej i^rotoiiĴs 
kampo por tio e^tss eenŭube Ie sfero de selene—teto lto infcrr.iedo. 
Kaj do mtefi tiucele utilus streĉi Is forbojn (unuigi kaj lrborigi
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la skrietertcjn forte Je) por stertori la eblecon da Ie praktike uro- 
<io de la T!**

1«1одотьк14 (Moskvo) 
(represita el Bulteno da X£>A£ k—ro 41*  V—V^j»)

Ж№ЙМ! POR М01ЖЙЛ CCUShC-ФШЛЖА I!iJOR.’UfiO

£ai«BO-tetelte iitfor&ad® pesas Icfi jenoj direktoj t eden o-te kriis— 
ej vublivr.toj (ei^sc)*  scienc-te toft ike J konferencaj (pliof ti*cs),scic-  
to-teknike котеереглк io (dune tre nalofte)« ictec klare, ia Kaperanto 
devus penetri ĉiun direkton de la eclprc-tefa.lte iuftormdo «Tamen pro 
ni» duran taclforte ni deveo pli penetri on la plej perspektiva» dire
kta*  de edeno—teknik» inferendo»

Ш komenco de disvolviĝo de Ie Mieno o» sde гдо-Ъг andoj estia bus 
teltej»ed©ndatoj eatis pit/еМЛ Goluloj,ciu en sia lando«I< sola 
▼ojo de ssi ono tefoi lra 1вТпнвциШ estia personaj letoroj «Ploroj oeni1 
oj da ili flugis tioo de unu lando el Ie elle kaj nun okupas hororss 
likon en saŭcoj «Stellte pli poete la eojerioo ekhavi?» шзо кензигог lin— 
gverila latinan*  beftra evoluo de ie scienco estie karakterizata per 
Janoj novaĵoj»sekvoj haj reagoj

^'i-
odo £cienca evaluo Iciano-tefcr ika ii>fo- 

rnodo Reas» de ociencic.tej

ХПП-
xix J o,

i Ire e kaa la kva
nto de acie; cl
etoj
n'spide krsskco
Ie kvanto da o- 
dendatojeha>- 
uicas disbranĉ
iĝi scieBOcJJD- 
ievolviĝas ma
iaj liVgVDĴ

Aperas scie; o-te ton
ikaj revuoj

do XIX 
Je.ĝia

Aperas odenc-tekni* • Лрехае ncoeeo studi ne
ciejn Lingvojn (pendore
to sufiĉe ek teapo)

kaj revuoj en raci
aj lingvoj«Aperas 
tradukistoj de oo- 
ione-toksikaj toka
toj

ra Grendr kvante 
da selei eletoj.

rultiĝfia acieno-te- 
knikaj revuoJ# fares-

Al pli grando perdo de 
teaj.,о por studi lil^V- 
ojn*  eldoniĝas pordo 
de tca^D por serei n- 
всездв inf огаов en Is 
lsfornc oceano» Krute 
fazekas «lspesoj por 
tradukoj.

Aperae centoj 
d» novaj scien- 
eoj.Hiloj da a- 
portej teroj

kea la kvanto de 1- 
ingvej*ar.  kluj ili 
3peree«Laviĝc» la 
rolo de internaci»j 
konferencoj

loe po 
s t nun

• ice® dieteer»M- 
ĝea solarioj.

Pli ofte tei Haigne 
eis nur per referaĵ
oj en referaj revu-

Cni on laktonoj irrter- 
moieĵ selene» j tesiaoj 
iiterJstesentee uai r.u*vri la plej ao

lto от adeno— 
teteikaj tenoj 
LiSkaj (dudek-

oj» Alte rolo da in
terneciaj konfereno- 
oj«Leviĝne Ie role 
da por eona korespon
dado pri tre onllrr- 
ĝsj teroj»

urai lingvon por lr teo- 
«aunikflCo (koreepandcdol 
Aperas t»uej positivaj 
spertoj pin. uzo de X®- 
pererte.kelkaj edenci- 

£toj diversion-

ifctrt; n- Ie tute lni'ore &<Lo p— Ldendstaj kree eio 
nacia lernas kaj usos 
nur Is Eolan interre-

coer.ji
tCRpO

•deTĵSae en 8- 
cpetessto^^

авэЕ ев Хвост«pCo/ 
kiu • dekoble pli f-

. / colias ol ajne malai 
b^lpravite telfere 
por 1© oder.e-teknii» 
lta.

clan - hcperpnton.
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Elirante el la supre dli ita, ni, espe? antistoj, devas unuavice 
penetrigi Esperanton en internaciajn konferencojn kaj plejo en int- 
ersciencistan korespondadon. Cu ni faras tion? Interalie, nei Al
mena t? ne exx kontentiga grado. La atite io de Ĉi artikolo trarigardis 
29 jarkolektojn de divarsaj E-revuoj. El 1-2 miloj da korespondpr- 
oponoj estas trovitaj nur 43 de tiuj, kiuj petas fakan koresponda
don. Inĝenieroj, juristoj, kemiistoj ktp. anenoae sin pos korespo
ndi pri io ajne poŝtmarkoj, bildkartoj, popolaj moroj ktp - nur no 
pri sia fako. Kun tia rilato ni povas ankoraŭ longe teni Esperant
on sur hobia nivelo.

La propono de k-do Danovskij kaj parte tiu de k-do Ziskandoviĉ 
(legu apude) pri kree de servo, simila al naciaj referaĵoj revuoj 
estas dume nereala pro tro grandaj forto- kaj finaneobezonoj.EĈ la 
mezgrandaj Ŝtatoj (!) ne povas pariae si al si lukson havi referen 
revuon. De alia flanko uzado de Esperanto por faka korespondado no 
bezonas multajn financojn (nur reklamon) kaj estas Jtonkondukebla 
laŭgrada.

Konkludo: la internacie esperantistaro devos akceli uzon de 
’ Esperanto en faka korespondado. Pri bonaj rezultoj de tio veata 

informi en la internacia sciencista mone.<j.Helpi tion devas kunlabo
ro de seieno-teknikej ”£bkoĵ" ■(Sekcie’),nepraj en Ĉiu landa E-Asocio.

A .Gonda? о v (Barnaul)

PROJEKTO DE NOVA BIOLOGIA КОШЖКЬАТПЯО

En Kalmthout (Belgio) fondigis antaŭ 3 jaroj la Ascoio por Enk
onduko de Nova Biologia Nomenklaturo,kiu je lu "l-a de februaro 1976 
havis jam 177 membrojn«La celo de tiu ĉi scienca asocie estas refo
rmi la nomenklaturon de zoologio kaj botaniko,kreitan de C.Linnaens 
en la XVIII jarcento. Ĝis nun Ie® tiu binara linnca nomenklaturo 
specioj de animaloj kaj plantoj eetas nomataj en la latina lingvo. 
Ciu specio havss duvortan nomon,ekz. hundo - Canis familiaris,kato- 
-Felis domestica. La nove asocio lniciEtis transformi 1© sciencajn 
biologiajn nomojn esperentiingvo. La asocio nuntempe uzas por info
rmiloj, korespondado kaj sciencaj eldonaĵoj kvar lingvojn: Esperant
on,la anglan,francan kaj nederlandan, ciu biologo,posedanta univer
sitatan diplomon kaj interesiĝanta pri scienca biologie nomenklatu
ro,povan fariĝi membro de tiu asocio. La dumviva kotizo estas 200 
belgaj frankoj aŭ egalvaloro.Gvidanto de la asocio konata esperant
isto, doktoro de zoologiaj sciencoj W.M.A. de 8Toet.be proponon pri 
nova biologia nomenklaturo d-ro W.de Sroet unuefoje publikigis en 
Scienca Revuo,vei.22 (1971 jaro) en serio de artikoloj,titolitaj 
"La nomoj de la ostecaoj."

Sidejo de la Asocio por enkonduko de Nova Biologie Nomenklaturo

8Toet.be
W.de
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estas jene : Mertendreef 12, B-2l80,KelTBthout, Belgio*
Informo de prof*J.Degys  (Vilnius)

4
PENSOJ POR LA LABORO DE LA SCI>!C*TEKMKA  PAKO

Estae konste*ke  scienc-teknikaj scioj estae bezonataj al scien
cistoj speciale por scienca leboro,por larĝigo de liia scienea hor
izonto ktp. Tamen scienc-tekniko literaturo en Esperanto tro mnnkes, 
cŭ tredukito*ne  perolonte pri Io originale*

ttt. opiriiaa,ke poia lele kun aperigo de E-terminaroj necesas org
anizi multonombiejn kontaktojn kun sciencistoj eksterlandaj por ri
cevadi de ili referaĵojn de ĵus aperintaj verkoj*artikoloj  ktp pri 
ia koncerna fako.Este.s konate,ke en KJ (Referata Jurnalo) ni povas 
trovi sciigojn pri novaĵoj ne tre baldaŭ poEt la publikigo (oni de
vas ricevi publikaĵojn,traduki,feri referaĵojn,publikigi en RĴ,pro 
kio perdiĝas tre multe da tempo)*  A

La teknologion de nia laboro Ĵi—kainne mi‘imagas tielt Ciu scie
ncisto—esperant ie t otro vae kolegojn en aliaj landoj kaj interkonRon
tas reciproke interŝanĝi referaĵojn de novaj publikaĵoj en la inte
resita sfero de scienoо.Eble oni interkonsentu sendi referaĵojn al 
unu centro,ekzemple al la rodo kcio de Scienca Revuo att Aktuale,kiuj 
regule publikigus ilin.

Post ricevo de ioma utilo de pli frua konatiĝo kun scieno-tekn- 
lkaj lnformaĵoj,oni povas sur fekta meterialo turni sin al MILITI, 
Akademio ĉe Sciencoj k.t.p.

E.ZiskandoviĈ (lovocibirok)
(de la kompilanto! ĉi artikolo venis 
paralele el la materialo de E.Denovskij)

SUK - Someraj Universitataj Kursoj estas asocio sen profita eo
lo,fondita en Belgio m 1972 jero,kiu organizas Instruadon de scie
ncoj en la lingvo Esperanto.

La celo de SUE eetas kontribui al aplikado de Ie Internacia Li
ngvo en universitata instruado kaj al pliintensigo de la internoci
aj sciencej koj universitataj rilatoj. Fakte,SUK eetas unike ekspe
rimento por medolo de lnternacia universiteto de la estonto. En da— 
Afro de monato okszas studado de diversej lernobjektoj per Esperanto 
kiel lingvo,en kiu oni instruas kaj lernea.

Eo du unuaj sesioj de SUK sukcese okazis sonare 1972 kaj 1974- 
en la Universitato de Lidgc (Belgio).Tiujn du sesiojn,kiuj enhavis 
la studdirektojn "lingvistiko"kaj "medicinaj sciencoj" por la unua, 
"biologio","lumio"kaj "socilingvistiko" por la due,entute pertopre
nis Cirkle cent dek studantoj ol 19 ŝtatoj,Instruantaj profesoroj 
venis el 10 landoj (Argentino.Belglo.Britio,FRG,Francio,Hungario, 
JapeniotKenadotLorvegio,Usono).Pluraj tekstoj (jai pli ol dok)de la 
lekcioj estas ofsete multobligitaj flanke de SUK.

Pro la pozitiva rezulto de tiuj sesioj,estas decidite organizi 
trian sesio# de SUK en aŭgusto de 1976 Jaro en la Universitete de 
Antverpen.Le programon de SUK—1976 ni komunikos en Is sekva numero 
de Is InFo*  Informo de A.GonSarov (Barnaul)

SCIIGOJ
1-n kadroj de la 55—e Studente ^scienca konferenco en Agrikulture 

------------ _j * 
(sciencaj oeloj"jle gvida- 

>♦

'Sinstituto de Poltava (1*+ —15—1—7'j) studente de II kurso Koleenik A


